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KRÁTKÉ ODŮVODNĚNÍ

Propad spotřebitelské důvěry od počátku finanční krize sahá dále než k retailovému 
bankovnictví, sahá až k prodeji pojistných produktů. Zprostředkovatelé pojištění představují 
pro toto odvětví velký přínos, neboť přinášejí své hluboké znalosti, na něž jsou spotřebitelé 
odkázáni. Tato závislost s sebou nese rizika a odhalila řadu nedostatků, kterými se má tato 
revize zabývat. IMD1 stanovuje kritéria ochrany spotřebitelů a objasňuje, jakou zodpovědnost 
musí členské státy přijmout, aby se zajistil vysoký stupeň odbornosti a způsobilosti 
zprostředkovatelů pojištění. Od doby, kdy Parlament pracoval na směrnici Solventnost II, 
existovaly náznaky možného zhroucení trhu v oblasti zprostředkovávání pojištění a Parlament 
vyzýval k přezkumu IMD1. Společnost PWC vypracovala studii1 pro usnadnění revize a bylo 
zadáno posouzení dopadu2.

Přepracované znění návrhu Komise je dobrým východiskem. Pojistné produkty jsou pro 
spotřebitele, kteří se pravidelně nezabývají smlouvami, mimořádně složité. Pojištění hraje 
důležitou úlohu v dobách, kdy jsou spotřebitelé nejzranitelnější a nejpotřebnější a spoléhají na 
to, že zprostředkovatelé se řídí jasnými a spravedlivými předpisy. Evropští zákonodárci tedy 
musí zajistit, aby se řešily nedostatky směrnice IMD1 a nedostatky, které vyšly najevo během 
celosvětové finanční krize.

Proto chci hlavní příslušný výbor, jímž je Hospodářský a měnový výbor, upozornit na 
následující oblasti:

- Vázání a sdružování bylo vyjasněno tak, že produkty, jichž si evropští spotřebitelé vysoce 
cení, jsou výslovně chráněny, zatímco neuspokojivé metody prodeje se přestanou používat. 
Vázání nebude povoleno, protože bylo v minulosti zneužíváno a výhody pro spotřebitele 
nejsou dostatečně zřejmé, aby mohly ospravedlnit riziko. 

- Pravidla odměňování byla reformována, takže motivací zprostředkovatele pro poskytování 
poradenství je vždy nejlepší zájem spotřebitele. Limity pojistných nároků a prodejní cíle u 
konkrétních smluv již nebudou faktorem, který by spotřebitelé museli brát v úvahu. 
Břemeno zpřístupňování informací bude ležet na zprostředkovateli, který bude muset 
dobrovolně zpřístupnit informace, aniž by o ně spotřebitel musel žádat.

- Územní působnost je jasnější a umožňuje prodej mezi zprostředkovateli registrovanými na 
jednotném trhu a zprostředkovateli mimo jednotný trh. Cílem je právní srozumitelnost a 
vyloučení zbytečných pochybností. 

- Rozsah směrnice byl rozšířen tak, že webovým stránkám srovnávajícím ceny ukládá více 
povinností, čímž je staví na roveň zprostředkovatelům, kteří mají kanceláře. 

                                               
1 Studie o dopadu revize směrnice o zprostředkování pojištění (ETD/2007/IM/B2/51) – závěrečná zpráva; 
 http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/mediation/imd_final_en.pdf
2 Pracovní dokument útvarů Komise o posouzení dopadů přiložený ke směrnici Evropského parlamentu a Rady o 

zprostředkování pojištění
http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/consumers/mediation/20120703-impact-assessment_en.pdf.
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako 
příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) K omezení střetů zájmů mezi 
prodejcem pojistného produktu a 
kupujícím je třeba zajistit dostatečné 
zveřejňování odměny distributorů 
pojistných produktů. Stejně tak u produktů 
životního pojištění by zprostředkovatel 
nebo zaměstnanec zprostředkovatele 
pojištění či pojišťovny měl být povinen 
informovat zákazníka o své odměně, a to 
před uskutečněním prodeje. U ostatních 
pojistných produktů musí být, s výhradou 
pětiletého přechodného období, zákazník 
informován o svém právu požadovat tuto 
informaci, která mu musí být na žádost 
poskytnuta.

(31) K omezení střetů zájmů mezi 
prodejcem pojistného produktu a 
kupujícím je třeba zajistit dostatečné 
zveřejňování odměny distributorů 
pojistných produktů. Stejně tak u produktů 
životního pojištění by zprostředkovatel 
nebo zaměstnanec zprostředkovatele 
pojištění či pojišťovny měl být povinen 
informovat zákazníka o své odměně, a to 
před uskutečněním prodeje. U ostatních 
pojistných produktů musí být, s výhradou 
pětiletého přechodného období, uplatněna 
stejná pravidla.

Or. en

Odůvodnění

Bez ohledu na to, jaký produkt kupujete, musí existovat jednoduchý podobný systém 
zveřejňování u všech druhů produktů.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby se zabránilo nevhodnému prodeji, měl 
by být prodej pojistných produktů v 
případě potřeby doprovázen čestným a 

Aby se zabránilo nevhodnému prodeji, 
musí být v případě potřeby prodej 
pojistných produktů doprovázen čestným a 
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odborným poradenstvím odborným poradenstvím.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Tato směrnice by měla 
stanovit minimální povinnosti, které by 
měli mít pojišťovny a zprostředkovatelé 
pojištění při poskytování informací 
zákazníkům. Členský stát může v této 
oblasti zachovat nebo přijmout přísnější 
právní předpisy, které mohou být použity 
na zprostředkovatele pojištění nezávisle na 
jejich bydlišti či sídle, pokud provozují 
zprostředkovatelskou činnost na jeho 
území, za předpokladu, že jakékoli takové 
přísnější právní předpisy jsou v souladu s 
právem Společenství, včetně směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o 
některých právních aspektech služeb 
informační společnosti, zejména 
elektronického obchodu, na vnitřním trhu 
(směrnice o elektronickém obchodu). 
Členský stát, který vedle ustanovení 
stanovených v této směrnici navrhuje 
uplatnit a uplatňuje další ustanovení, 
kterými se řídí zprostředkovatelé pojištění 
a prodej pojistných produktů, by měl 
zajistit, aby administrativní zátěž plynoucí 
z těchto ustanovení byla přiměřená ochraně 
spotřebitelů. V zájmu ochrany spotřebitelů 
a k zabránění nevhodným prodejům 
pojistných produktů by členským státům 
mělo být povoleno výjimečně uplatnit 
přísnější požadavky na zprostředkovatele 
pojištění, kteří vykonávají zprostředkování 
pojištění jako doplňkovou službu, pokud to 
členské státy považují za nezbytné a 
přiměřené.

(40) Tato směrnice by měla 
stanovit minimální povinnosti, které by 
měli mít pojišťovny a zprostředkovatelé 
pojištění při poskytování informací 
zákazníkům. Členský stát může v této 
oblasti zachovat nebo přijmout přísnější 
právní předpisy, které mohou být použity 
na zprostředkovatele pojištění nezávisle na 
jejich bydlišti či sídle, pokud provozují 
zprostředkovatelskou činnost na jeho 
území, za předpokladu, že jakékoli takové 
přísnější právní předpisy jsou v souladu s 
právem Společenství, včetně směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o 
některých právních aspektech služeb 
informační společnosti, zejména 
elektronického obchodu, na vnitřním trhu 
(směrnice o elektronickém obchodu). 
Členský stát, který vedle ustanovení 
stanovených v této směrnici navrhuje 
uplatnit a uplatňuje další ustanovení, 
kterými se řídí zprostředkovatelé pojištění 
a prodej pojistných produktů, by měl 
zajistit, aby administrativní zátěž plynoucí
z těchto ustanovení byla přiměřená ochraně 
spotřebitelů. V zájmu ochrany spotřebitelů 
a k zabránění nevhodným prodejům 
pojistných produktů by členským státům 
mělo být povoleno uplatnit přísnější 
požadavky na zprostředkovatele pojištění, 
kteří vykonávají zprostředkování pojištění 
jako doplňkovou službu, pokud to členské 
státy považují za nezbytné a přiměřené.



PE502.077v01-00 6/18 PA\922425CS.doc

CS

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly mít možnost uplatnit v případě potřeby přísnější pravidla vzhledem k 
různorodé struktuře evropského trhu s pojištěním.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. „zprostředkováním pojištění“ činnost 
spočívající v poradenství, navrhování nebo 
provádění jiných přípravných prací pro 
uzavírání pojistných smluv, uzavírání 
takových smluv nebo napomáhání při 
správě a plnění takových smluv, zejména v 
případě pojistné události, a činnost 
profesionální správy pojistných událostí a 
likvidace škod. Tyto činnosti se považují 
za zprostředkování pojištění i v případě, že 
jsou vykonávány pojišťovnou bez zásahu 
zprostředkovatele pojištění.

3. „zprostředkováním pojištění“ činnost 
spočívající v poradenství, navrhování nebo 
provádění jiných přípravných prací pro 
uzavírání pojistných smluv, uzavírání 
takových smluv nebo napomáhání při 
správě a plnění takových smluv, zejména v 
případě pojistné události, a činnost 
profesionální správy pojistných událostí a 
likvidace škod, včetně webových stránek 
srovnávajících ceny. Tyto činnosti se 
považují za zprostředkování pojištění i v 
případě, že jsou vykonávány pojišťovnou 
bez zásahu zprostředkovatele pojištění.

Or. en

Odůvodnění

Musí být zřejmé, že tento odstavec se vztahuje na webové stránky srovnávající ceny.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. „poradenstvím“ poskytování doporučení 
zákazníkům buď na jejich žádost, nebo z 
podnětu pojišťovny nebo zprostředkovatele 
pojištění;

9. „poradenstvím“ poskytování osobního 
doporučení zákazníkům buď na jejich 
žádost, nebo z podnětu pojišťovny nebo 
zprostředkovatele pojištění;

Or. en
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Odůvodnění

Uvedení do souladu s definicí používanou ve směrnicích CARP a MiFID. Jde i o rozlišení 
mezi tím, co je informace, a tím, co je poradenství.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. „podmíněnou provizí“ odměna ve 
formě provize, kdy je splatná částka vázána 
na splnění dohodnutých cílů týkajících se 
obchodní činnosti vykonané
zprostředkovatelem pro daného pojistitele;

10. „podmíněnou provizí“ odměna ve 
formě provize, kdy je splatná částka vázána 
na splnění kterýchkoli z dohodnutých cílů 
týkajících se činností prováděných
zprostředkovatelem pro daného pojistitele;

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

19. „vázaným obchodem“ nabízení jedné 
nebo více doplňkových služeb společně s 
pojistnou službou nebo produktem v 
balíčku, přičemž tato pojistná služba nebo 
produkt nejsou zákazníkovi zpřístupněny
odděleně;

19. „vázaným obchodem“ nabízení:

- dvou nebo více pojistných služeb nebo 
produktů v balíčku, přičemž tyto pojistné 
služby nebo produkty nejsou zákazníkovi 
zpřístupněny odděleně;
- jedné nebo více služeb společně s 
pojistnou službou nebo produktem v 
balíčku, přičemž tato pojistná služba nebo 
produkt nejsou zákazníkovi zpřístupněny
odděleně;

Or. en
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Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

20. „sdružováním produktů“ nabízení jedné 
nebo více doplňkových služeb společně s 
pojistnou službou nebo produktem v 
balíčku, přičemž tato pojistná služba nebo 
produkt jsou zákazníkovi zpřístupněny 
odděleně, avšak ne nutně za stejných 
podmínek, za jakých jsou nabízeny ve 
spojení s doplňkovými službami.

20. „sdružováním produktů“ nabízení 

- dvou nebo více pojistných služeb nebo 
produktů v balíčku, přičemž tyto pojistné 
služby nebo produkty jsou zákazníkovi 
zpřístupněny i odděleně;
- jedné nebo více služeb společně s 
pojistnou službou nebo produktem v 
balíčku, přičemž tato pojistná služba nebo 
produkt jsou zákazníkovi zpřístupněny 
odděleně, avšak ne nutně za stejných 
podmínek, za jakých jsou nabízeny ve 
spojení s doplňkovými službami.

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Na zprostředkovatele pojištění, na které 
se vztahují odstavce 1 a 2 tohoto článku, se 
vztahují též ustanovení kapitol I, III, IV, V, 
VIII, IX a článků 15 a 16 této směrnice.

4. Na zprostředkovatele pojištění, na které 
se vztahují odstavce 1 a 2 tohoto článku, se 
vztahují též ustanovení kapitol I, III, IV, V, 
VI, VIII, IX a článků 15 a 16 této 
směrnice.

Or. en
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Odůvodnění

Konflikt zájmů a poskytování informací by se mělo vztahovat i na doplňkový prodej.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. S výjimkou odstavců 2, 3 a 4 budou 
zprostředkovatelé pojištění, kteří jsou 
registrováni na základě původní IMD1, 
nadále registrováni podle této 
přepracované směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Zprostředkovatelé pojištění registrovaní podle IMD1, by neměli mít povinnost znovu se 
registrovat podle IMD2.

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Školení zprostředkovatelů nebo 
zaměstnanců pojišťoven a kontrolu a 
hodnocení jejich znalostí a schopností 
bude provádět subjekt schválený 
příslušnými vnitrostátními orgány 
nezávislými na pojišťovnách.

Or. en

Odůvodnění

People in contact with consumers and the management structure have the necessary skills 
and expertise to perform their tasks and comply with their duties adequately and in 
compliance with the Directive.

However, doubts have been raised on the training quality when organised by the insurance 
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undertaking without any external assessment. The training should better be organized by a 
body not directly or indirectly dependent from insurance undertakings. Such training is 
mainly sales-oriented and not on compliance with legislation as regards the obligation to act 
honestly, fairly and professionally in accordance with the best interest of its customers like 
provided by Article 15.1. If training is organized by an insurance undertaking or an 
intermediation firm, Member States should set up an independent assessment of the training 
programmes and the intermediary’s knowledge and skills.

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 8 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) kroky, u nichž by se dalo rozumně 
předpokládat, že by je zprostředkovatelé 
pojištění či pojišťovny mohli podniknout 
k obnovení znalostí a schopností 
prostřednictvím neustálého profesního 
rozvoje, aby si udrželi přiměřenou úroveň 
výkonnosti.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Požadavky na školení jsou zásadní k tomu, aby byla zajištěna vysoká úroveň odbornosti a 
ochrany spotřebitele. Představují však základní pojetí tohoto rámce, a proto by neměly být 
stanovovány pomocí aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pravomoci uvedené v odstavci 3 jsou 
vykonávány v souladu s vnitrostátním 
právem a zahrnují přinejmenším právo
a) mít přístup k jakémukoli dokumentu 
v jakékoli formě, která by byla vhodná pro 
výkon dohlížecích úkolů, a obdržet jeho 
kopii;
b) požadovat informace od jakékoli osoby 
a v případě potřeby předvolat a 
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vyslechnout jakoukoli osobu;
c) provádět kontroly na místě;
d) provádět zkušební nákupy (mystery 
shopping); 
e) požádat o dočasný zákaz profesionální 
činnosti;
f) požadovat, aby pojišťovny poskytovaly 
informace;
g) postoupit věc k trestnímu řízení;
h) umožnit auditorům nebo odborníkům 
provádět ověřování či vyšetřování.

Or. en

Odůvodnění

Pravomoci příslušných orgánů by měly být lépe popsány, aby bylo zajištěno, že příslušné 
orgány ve všech členských státech mají pravomoci potřebné k výkonu povinností, jež stanoví 
tato směrnice.

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) postup vyústí v rozhodnutí, jež nejsou
závazná;

a) postup vyústí v rozhodnutí, jež jsou
závazná pro pojišťovny a pro 
zprostředkovatele;

Or. en

Odůvodnění

V některých členských státech jsou rozhodnutí pro dané odvětví závazná. Tento pozměňovací 
návrh chrání spotřebitele v těchto zemích před krokem zpět.
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Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Článek 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby pojišťovny, 
zajišťovny a zprostředkovatelé pojištění či 
zajištění využívali služby zprostředkování 
pojištění a zajištění pouze registrovaných 
zprostředkovatelů pojištění a zajištění nebo 
osob uvedených v čl. 1 odst. 2 nebo osob, 
které splnily postup prohlášení uvedený v 
článku 4.

Členské státy zajistí, aby pojišťovny, 
zajišťovny a zprostředkovatelé pojištění či 
zajištění využívali služby zprostředkování 
pojištění a zajištění pouze registrovaných 
zprostředkovatelů pojištění a zajištění nebo 
osob uvedených v čl. 1 odst. 2 nebo osob, 
které splnily postup prohlášení uvedený v 
článku 4. Jestliže zprostředkovatelé 
pojištění a zajištění se sídlem v Evropské 
unii využívají služeb zprostředkovatelů 
pojištění a zajištění mimo Evropskou unii, 
není nezbytné, aby byli zprostředkovatel 
nebo pojišťovna se sídlem mimo Unii 
registrováni v členském státě, pokud tak 
stanoví vnitrostátní právní předpis.

Or. en

Odůvodnění

Aby bylo zajištěno, že zprostředkovatelé registrovaní v EU mohou nadále spolupracovat se 
zprostředkovateli mimo EU, byla vyjasněna územní působnost, 

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. c – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) radí na základě nestranné analýzy nebo i) radí na základě nestranné a nezávislé 
analýzy nebo

Or. en

Odůvodnění

Spotřebitelé musí být řádně informováni o radách, které dostávají.
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Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) pokud je částka provize vázána na 
dosažení dohodnutých cílových hodnot 
nebo limitů týkajících se obchodování 
prováděného mezi zprostředkovatelem a 
pojistitelem, uvede cílové hodnoty nebo 
limity, jakož i částky, které mají být za 
jejich dosažení zaplaceny.

g) provize vázané na dosažení 
dohodnutých cílových hodnot nebo limitů 
týkajících se obchodování prováděného 
mezi zprostředkovatelem a pojistitelem 
jsou zakázány.

Or. en

Odůvodnění

Mezi cílovými hodnotami nebo limity týkajícími se obchodování a jednáním v nejlepším zájmu 
spotřebitele je přímý konflikt zájmů.

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odchylně od odst. 1 písm. f) po pět let 
od data, ke kterému tato směrnice vstoupí v 
platnost, zprostředkovatel pojistných smluv 
jiných než smluv spadajících do tříd 
uvedených v příloze I směrnice 
2002/83/ES před uzavřením takové 
pojistné smlouvy, bude-li zprostředkovatel 
odměněn formou poplatku nebo provize,

Odchylně od odst. 1 písm. f) po pět let od 
data, ke kterému tato směrnice vstoupí v 
platnost, zprostředkovatel pojistných smluv 
jiných než smluv spadajících do tříd 
uvedených v příloze I směrnice 
2002/83/ES před uzavřením takové 
pojistné smlouvy, bude-li zprostředkovatel 
odměněn formou poplatku nebo provize, 
má tyto povinnosti:

Or. en

Odůvodnění

Nemělo by se očekávat, že spotřebitelé budou vyžadovat informace. Informace by jim měly být 
poskytnuty automaticky.
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Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) sdělí zákazníkovi částku nebo, pokud 
částku nelze přesně vyčíslit, základ pro 
výpočet poplatku nebo provize nebo jejich 
kombinace, vyžádá-li si to zákazník;

a) sdělí zákazníkovi částku nebo, pokud 
částku nelze přesně vyčíslit, základ pro 
výpočet poplatku nebo provize nebo jejich 
kombinace;

Or. en

Odůvodnění

Nemělo by se očekávat, že spotřebitelé budou vyžadovat informace. Informace by jim měly být 
poskytnuty automaticky.

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud zákazník učiní jakoukoli platbu v 
rámci pojistné smlouvy po jejím uzavření, 
pojišťovna nebo zprostředkovatel pojištění 
mu též sdělí informace v souladu s tímto 
článkem u každé takové platby.

4. Pokud zákazník učiní jakoukoli platbu v 
rámci pojistné smlouvy po jejím uzavření, 
pojišťovna nebo zprostředkovatel pojištění 
mu též sdělí informace v souladu s tímto 
článkem u každé takové platby s výjimkou 
případů, u nichž bylo před podepsáním 
smlouvy pravidelné měsíční inkaso této 
částky veřejně uvedeno, včetně počtu 
měsíců, po něž bude částka inkasována.

Or. en

Odůvodnění

U pravidelného inkasa, které bylo dohodnuto ve smlouvě a kde byl spotřebitel o tomto inkasu 
řádně informován, představuje informování spotřebitele pokaždé, když dojde k inkasu, 
zbytečnou zátěž pro pojišťovny nebo zprostředkovatele
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Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Jestliže zprostředkovatel pojištění nebo 
pojišťovna informují zákazníka, že radí na 
základě nestranné analýzy, jsou povinni 
mu tuto radu poskytnout na základě 
analýzy dostatečně velkého počtu 
pojistných smluv nabízených na trhu, 
aby jim to umožnilo učinit doporučení v
souladu s odbornými kritérii k tomu, jaká 
pojistná smlouva odpovídá potřebám 
zákazníka.

3. Jestliže zprostředkovatel pojištění nebo 
pojišťovna informují zákazníka, že radí na 
základě nestranné analýzy, jsou povinni 
mu tuto radu poskytnout na základě 
analýzy významného a dostatečně velkého 
počtu pojistných smluv od významného a 
dostatečně velkého počtu poskytovatelů 
pojištění nabízených na trhu, aby jim to 
umožnilo učinit doporučení v souladu s 
odbornými kritérii k tomu, jaká pojistná 
smlouva odpovídá potřebám zákazníka.

Or. en

Odůvodnění

Měly by být analyzovány smlouvy více než jednoho poskytovatele, aby nedocházelo 
k případům, kdy se přihlíží jen ke smlouvám jednoho poskytovatele pojištění.

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Před uzavřením smlouvy, ať byla rada 
poskytnuta, či nikoli, sdělí 
zprostředkovatel pojištění nebo pojišťovna 
zákazníkovi srozumitelnou formou 
odpovídající informace o pojistném 
produktu, aby zákazníkovi umožnili 
přijmout informované rozhodnutí, s 
přihlédnutím ke složitosti pojistného 
produktu a typu zákazníka.

netýká se českého znění

Or. en
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Odůvodnění

Jazyková oprava.

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. V případě telefonického prodeje musí 
být předběžné informace předané 
zákazníkovi v souladu s pravidly Unie 
použitelnými na finanční služby prodávané 
spotřebitelům na dálku. Kromě toho se 
informace poskytují zákazníkovi v souladu 
s odstavcem 1 nebo 2 okamžitě po uzavření 
pojistné smlouvy.

7. V případě telefonického prodeje musí 
být předběžné informace předané 
zákazníkovi v souladu s pravidly Unie 
použitelnými na finanční služby prodávané 
spotřebitelům na dálku. Kromě toho se v 
rámci splnění podmínek odst. 4 písm. b) 
informace poskytují zákazníkovi v souladu 
s odstavcem 1 nebo 2 okamžitě po uzavření 
pojistné smlouvy.

Or. en

Odůvodnění

Je správné tázat se spotřebitelů, zda mají zájem spíše o papírové nebo elektronické 
prostředky, ne aby za ně rozhodoval prodejce po telefonu.

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy vyžadují, aby 
zprostředkovatelé pojištění a pojišťovny 
přijali veškerá vhodná opatření k odhalení 
střetů zájmů mezi nimi, včetně jejich 
řídících pracovníků, zaměstnanců 
a smluvně vázaných zprostředkovatelů 
nebo jakoukoli osobou s nimi přímo nebo 
nepřímo spojenou kontrolou, a jejich 
zákazníky nebo mezi dvěma zákazníky, 
které vzniknou v průběhu zprostředkování 
pojištění.

1. Členské státy vyžadují, aby 
zprostředkovatelé pojištění a pojišťovny 
přijali veškerá vhodná opatření k odhalení, 
zmírnění, vyvarování se a odstranění
střetů zájmů mezi nimi, včetně jejich 
řídících pracovníků, zaměstnanců 
a smluvně vázaných zprostředkovatelů 
nebo jakoukoli osobou s nimi přímo nebo 
nepřímo spojenou kontrolou, a jejich 
zákazníky nebo mezi dvěma zákazníky, 
které vzniknou v průběhu zprostředkování 
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pojištění.

Or. en

Odůvodnění

Je správné tázat se spotřebitelů, zda mají zájem spíše o papírové nebo elektronické 
prostředky, ne aby tento telefonát uskutečňovala pojišťovna při telefonickém prodeji.

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pojistných produktech a navrhovaných 
investičních strategiích. Měly by zde být 
zahrnuty vhodné pokyny a upozornění 
týkající se rizik spojených s investicemi do 
těchto nástrojů nebo s určitými 
investičními strategiemi; a

b) pojistných produktech a navrhovaných 
investičních strategiích. Měly by zde být 
zahrnuty vhodné pokyny a upozornění 
týkající se rizik spojených s investicemi do 
těchto nástrojů nebo s určitými 
investičními strategiemi, včetně rizika, že 
může dojít k tomu, že investice nebude 
návratná nebo dojde k její ztrátě; a

Or. en

Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) nákladech a spojených poplatcích. c) nákladech a spojených poplatcích. 
Pokud jsou poplatky prováděny vícekrát a 
v různé výši, bude proveden odhad 
nákladů, a to i v případě, že lze takové 
poplatky očekávat.

Or. en
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Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
akty v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 33, které zajišťují, že 
zprostředkovatelé pojištění a pojišťovny při 
zprostředkovávání pojištění zákazníkům 
dodržují zásady stanovené v tomto článku.
Tyto akty v přenesené pravomoci upřesní:

netýká se českého znění 

Or. en


